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Ontwerp-Selectielijst archiefbescheiden Gerechtshaven 

Zeer geachte Staatssecretaris, 

Bij uw hiernaast eerstvermelde brief stelde u de Raad op de hoogte van de 
openbare terinzagelegging van een zestal ontwerp-selecrielijsten 
archiefbescheiden en zond u daarbij tevens de stukken die ter inzage zouden 
worden gelegd. 
Volgens een daartoe gemaakte afspraak gold deze brief ook als aankondiging 
van uw formele adviesaanvraag over deze ontwerpen. O p  grond hiervan zijn 
deze ontwerpen dan ook geagendeerd voor de onlangs (8 december jl.) 
gehouden vergadering van de Bijzondere commissie Archieveri. 

Eén van die ontwerp-lijsten betreft de ontwerp-selectielijst voor de 
archiefbescheiden van de Gerechtshoven vanaf 1950. 
IHoewel de desbetreffende adviesaanvraag (uw tweede hiernaast vermelde brief) 
is gedateerd op 30 november 1998, werd deze eerst tijdens de zoëven bedoelde 
vergadering aan de commissie ter hand gesteld. 
Deze aanvraag ging bovendien vergezeld van het commentaar op het ontwerp, 
zoals dat tijdens de openbare terinzagelegging was ingebracht, alsmede van uw 
reactie op dat commentaar. 

De commissie werd echter in deze vergadering niet alleen met deze nieuwe 
informatie geconfronteerd, maar ook met een deels nieuwe versie van de 
ontwerp-lijst zelf. 
Dit iaatste vindt zijn oorzaak in het navolgende. 

Tijdens de voorbereiding van de agenda voor bedoelde vergadering bleek, dat 
de Toelichting op de onderhavige ontwerp-lijst een kennelijke lacune bevatte. 
Naar aanleiding hiervan is door het commissie-secretariaat rechtstreeks bij het 
ministerie van justitie geïnformeerd of hier sprake was van een werkelijke 
lacune dan wel slechts van een onvolkomen redactie. Het eerste bleek het geval 
te zijn. Door genoemd ministerie werd dan ook een op dit punt aangevulde 
versie van de ontwerp-lijst toegezonden. Een kopie hiervan gaat hierbij. 
Deze nieuwe versie werd evenwel op een zodanig tijdstip ontvangen, dat deze 
niet anders dan door uitreiking ter vergadering aan de leden van de commissie 
ter hand kon worden gesteld. 
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De commissie heeft ons daarom laten weten, dat zij door het late tijdstip, 
waarop deze informatie haar heeft bereikt, onvoldoende waarborg aanwezig 
achtte voor een goede en zorgvuldige bespreking van de desbetreffende 
ontwerp-lijst en dat zij daarom heeft gemeend te moeten besluiten om dat 
ontwerp aan te houden tot haar eerstvolgende vergadering. Deze is voorzien op 
10 februari 1999. Wij nemen aan, dat u hiervoor begrip heeft. 

Dit uitstel heeft evenwel gevolgen voor de door u gestelde adviestermijn. 
Met referte aan het bepaald in de artikelen 3:6, eerste iid, en 3 7 ,  Algemene wet 
bestuursrecht, verzoeken wij u dan ook bedoelde adviestermijn te verlengen en 
deze, conform de daarover gemaakte algemene afspraak over de aanvang van 
adviestermijnen, thans - voor het gebruikelijke tijdvakvan drie maanden - te 

relateren aan de datum van de zoëven bedoelde vergadering van de commissie. 
Uw positief bericht zien wij gaarne - als het kan spoedig - tegemoet. 
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